
Veel gestelde vragen 

 

Wanneer is Vinea bewind telefonisch bereikbaar? 

Vinea bewind is van maandagmiddag  tot en met donderdag te bereiken van 09.30 uur tot 11.30 uur 

en van 13.30 uur tot en met 15.30 uur.  

Doet Vinea bewind mijn belastingaangifte? 

Als bewindvoerder doen wij jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting voor 1 april. Indien door drukte 

of onvoorzien omstandigheden niet aan de eis van 1 april kan worden voldaan, vragen wij uitstel aan 

bij de belastingdienst en brengen je daarvan op de hoogte.  

Wat zijn de kosten voor het aanmelden? 

Aanmelden is gratis en geheel vrijblijvend. 

Kan ik zelf internetbankieren? 

In overleg is dit mogelijk als je beschikt over rekeningen bij de Rabobank. 

Kan ik online zien wat er in mijn dossier gebeurt? 

Ja, je kunt online meekijken met eigen inlogcodes. 

Zijn er kosten verbonden aan het opheffing van bewindvoering?     

Ja, voor de werkzaamheden die nog moeten worden verricht, zoals het sluiten van het dossier en het 

opmaken van de einderekening en verantwoording worden kosten in rekening gebracht. De kosten 

zijn terug te vinden bij tarieven.  

Mijn bankpas doet het niet meer of is kwijt, wat moet ik doen? 

Geef dit zo snel mogelijk door aan je bewindvoerder en wacht er niet te lang mee, anders kun je geen 

leefgeld opnemen. Je bewindvoerder neemt contact op met de bank en vraagt een nieuwe pas en 

eventueel pincode aan. 

Wanneer start de bewindvoering? 

Als de rechter het beschermingsbewind uitspreekt en de beschikking is ontvangen start het bewind. 

Dan worden er rekeningen geopend en alle betrokken instanties op de hoogte gebracht. 

Ontvang ik de kinderbijslag zelf? 

De kinderbijlslag is een inkomst bedoelt als aanvulling op uw totale inkomen die op de 

beheerrekening binnenkomt. De kinderbijslag kan als het budgetplan dit toelaat (deels) worden 

gereserveerd en in overleg maandelijks of per kwartaal worden overgemaakt naar de 

leefgeldrekening. 

Hoe lang duurt bewindvoering? 

Bewindvoering wordt meestal uitgesproken voor onbepaalde tijd omdat vaak niet van te voren kan 

worden bepaald hoe lang bewindvoering noodzakelijk is. Voor het opheffen van bewind moet een 

aanvraag worden ingediend bij de rechtbank.  

 

 

 

 


